SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUREDUCATIE - VORMING VOOR SOCIO-CULTURELE
VERENIGINGEN
Artikel 1: Voorwaarden en algemeen
De gemeente voorziet jaarlijks, in een daartoe bestemd actieplan, een budget voor vormingen voor
de socio-culturele verenigingen.
Dit budget kan op 2 manieren worden besteed:
1. De cultuurraad kiest voor een collectieve vorming in Zwalm waar alle leden van de
cultuurraad aan kunnen deelnemen.
2. Indien de cultuurraad geen collectieve vorming organiseert, of niet het volledige bedrag
benut, kunnen de verenigingen die lid zijn van de cultuurraad een toelage aanvragen, onder
de voorwaarden die hieronder worden vastgelegd.
Enkel vormingen die kaderen in de versterking van de administratieve en inhoudelijke werking van
de socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen, zoals:
- Relevante wetgeving (wetgeving en structuur van een vereniging, aansprakelijkheid, opstellen
statuten, huishoudelijk reglement, taakverdeling bestuursleden)
- Administratieve organisatie van de vereniging (elementaire boekhouding, verzekeringen,
financieel beheer, bestandsbeheer)
- Inhoudelijke werking van de vereniging (organisatie van evenementen, inrichten tentoonstelling,
fondsen werven, sponsoring)
- Communicatie en promotie (maken van een publicatie, presentatie of promotiemateriaal,
websitebeheer)
De relevantie van deze cursussen moeten worden aangetoond bij de aanvraag van de subsidie.
Artikel 2: Begunstigden
Enkel de bestuursleden van de socio-culturele verenigingen die erkend lid zijn van de cultuurraad
van Zwalm komen in aanmerking voor de toelage.
Artikel 3: Toelage
De toelage tot het volgen van cursussen bedraagt 100% van de inschrijvingskosten met een
maximum van 30 € per cursus (ongeacht uit hoeveel lesmomenten deze cursus bestaat).
Verplaatsingskosten worden niet terugbetaald.
Elke vereniging kan per jaar maximum 2 aanvragen indienen, zijnde twee verschillende opleidingen
die door één persoon wordt gevolgd, of één opleiding gevolgd door twee personen.
Indien blijkt, in oktober van elk jaar, dat het voorziene budget niet zal worden opgebruikt, wordt dit
gecommuniceerd en vervalt, voor de laatste 3 maanden van het jaar, het maximum van 2
aanvragen per vereniging.
Indien de totaalsom van de aangevraagde toelagen groter is dan het krediet voorzien op de
begroting hiervoor, worden ze behandeld in volgorde van indienen.
Artikel 4: Aanvraag
Er wordt, voor de startdatum van de vorming, melding gemaakt via het door de gemeentelijke
cultuurdienst ter beschikking gestelde meldingsformulier. Bij deze aanvraag zit een kopie van het
programma en een motivatie met betrekking tot de relevantie van de vorming voor de vereniging.
Het formulier wordt ondertekend door de cursist, de voorzitter en de secretaris van de
desbetreffende vereniging.
Na afloop wordt een attest van deelname binnengebracht op de cultuurdienst.
Artikel 5: Uitbetaling
De verschillende aanvragen worden twee keer per jaar gebundeld en ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. Uitbetaling van de subsidies gebeurt bijgevolg

twee keer per jaar, ten laatste in de maand juni en ten laatste in de maand december, door storting
van het volledig toegekend bedrag op rekeningnummer van de betreffende vereniging of het
bestuurslid.

